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Το Γενάρη του 1943 (δυο σχεδόν χρόνια πριν από τον «ματοβαμένο Δεκέμβρη» του 1944)
όταν η σταλινική ηγεσία του ΚΚΕ έβαζε το επαναστατικό κίνημα στην υπηρεσία των
λεγόμενων «δημοκρατικών» ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, αγγλο-αμερικάνων κλπ, συμμάχων
της σταλινικής ρώσικης γραφειοκρατίας, το ελληνικό τμήμα της 4ης Διεθνούς (ΕΟΚΔΕ)
δημοσίευε στην εφημερίδα του (ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΣ, φύλλο 2) το παρακάτω άρθρο. Με το οποίο
αποκάλυπτε την αντιδραστική ουσία της σταλινικής εθνικο-ρεφορμιστικής πολιτικής. Και
προειδοποιούσε, με βάση την ιστορική εμπειρία και τον μαρξισμό, για τους θανάσιμους
κινδύνους που εγκυμονούσε, για τον μαχόμενο λαό, η ολέθρια καιροσκοπική πολιτική της
«εθνικής ενότητας», την πολιτική της συνεργασίας με τις δυνάμεις της ντόπιας και της
ξένης ιμπεριαλιστικής (δήθεν αντιφασιστικής») αντίδρασης. Τις προειδοποιήσεις εκείνες
των μαρξιστών επαναστατών της ΕΟΚΔΕ (που προκαλούσαν λύσσα στους σταλινικούς
τυφλοπόντικες) τις είδαμε δυστυχώς να επαληθεύονται πλήρως με τα «Δεκεμβριανά» και
την συντριβή του επαναστατικού κινήματος. Δίχως όμως, μέχρι σήμερα, οι σταλινικοί
ηγέτες του ΚΚΕ, νάχουν εγκαταλείψει την αντεπαναστατική ουσία της πολιτικής και του
προγράμματός τους.
ΓΙΑ ΤΙ ΘΑΡΘΟΥΝΕ
Η τελευταία απόβαση των αγγλοαμερικάνων στη Βόρεια Αφρική διέγραψε καθαρότερα στον
ορίζοντα την απειλή μιας μελλοντικής τους εισβολής στην ευρωπαϊκή ήπειρο, που σήμερα
βρίσκεται σχεδόν ολοκληρωτικά κάτω από τον έλεγχο των αξονικών δυνάμεων. Το
ραδιόφωνο μάλιστα του Λονδίνου επανειλημμένα ανάγγειλε πριν από λίγο καιρό πως η
Ιταλία και οι βαλκανικές χώρες θα είναι οι πρώτες περιοχές στις οποίες θα εξαπολυθεί η
επίθεση των συμμάχων, άποψη που συζητιέται σοβαρά και από τον τουρκικό τύπο. Και οι
εθνικιστές όλων των αποχρώσεων χαιρετίζουν κιόλας στη μελλοντική είσοδο των
συμμαχικών στρατευμάτων τη χαραυγή της απελευθέρωσης των κατοίκων της χώρας αυτής
και της απολύτρωσης από τα δεινά τους.

Οι αγγλοαμερικάνοι ιμπεριαλιστές ελευθερωτές! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αυταπάτη και
κυνικότερο σύγχρονο ψέμα απ’ αυτό. Είναι πραγματικά αστείο να μιλάει κανείς σήμερα για
τον απελευθερωτικό ρόλο και τους απελευθερωτικούς σκοπούς μιας οποιασδήποτε από τις
δύο αντιμαχόμενες ιμπεριαλιστικές παρατάξεις. Και οι δύο τους όπου πατήσανε το πόδι
τους το κάνανε για να υποτάξουν και να υποδουλώσουν και όχι να απελευθερώσουν και να
απολυτρώσουν. Τα μικρά κράτη και οι εθνότητες στον πόλεμο αυτό όπως και στον
προηγούμενο του 1914-1918 στάθηκαν απλώς μικρά πιόνια στο μεγάλο παιχνίδι των
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Δεν σεβάστηκαν αυτές ούτε την ανεξαρτησία τους ούτε την
ακεραιότητά τους ούτε τον πλούτο τους ούτε τη ζωή των πληθυσμών τους. Αν οι φασίστες
καταχτητές εισβάλανε στην Τσεχοσλοβακία, Πολωνία, Νορβηγία, Βέλγιο, Ολλανδία,
Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα και εξαναγκάσανε τους Ρουμάνους, τους Ουγγαρέζους και τους
Φινλανδούς να πολεμήσουν πλάι τους, οι «απελευθερωτές» αγγλοαμερικάνοι δεν
ενεργήσανε διαφορετικά στο Ιράκ, το Ιράν και τελευταία στη Βόρεια Αφρική και δεν
καταβάλανε λιγότερες προσπάθειες για να δέσουν πίσω από το δικό τους πολεμικό άρμα
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τους μικρούς λαούς. Κι αν οι αξονικές δυνάμεις για να πραγματοποιήσουν το πρόγραμμά
τους για την παγκόσμια κυριαρχία ρίξανε όλο το βάρος της συντήρησης των στρατευμάτων
και των πληθυσμών τους στους ώμους των νικημένων λαών και καταληστέψανε τη χώρα
αυτή καταδικάζοντας τον πληθυσμό της στον ομαδικό αφανισμό από την πείνα, οι
αντίπαλοί τους δεν θα ’ρθουν παρά για να συμπληρώσουν το έργο χύνοντας και την
τελευταία σταγόνα αίματος που απόμεινε μέσα στις φλέβες του λαού της.

Οι εργαζόμενοι της χώρας μας, που σπείρανε τα κόκαλά τους στις απάτητες κορφές των
χιονισμένων βουνών της Αλβανίας, κινδυνεύουνε να κληθούνε και πάλι, πριν καλά-καλά
προφτάσει να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από τους καπνούς της μάχης και να σβήσουν οι
κρότοι των κανονιών και οι σπαραχτικές κραυγές των πληγωμένων, να καταβάλουν το φόρο
του αίματος στο Μολώχ του ιμπεριαλισμού.

Οι αγγλοαμερικάνοι θα ’ρθουνε αλλά όχι για να μας απελευθερώσουν, θα ’ρθουνε για να μας
χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς, θα ’ρθουνε για να μας ξεριζώσουν από τον
τόπο μας και να μας στείλουν να πολεμήσουμε στα πιο απομακρυσμένα μέτωπα για να
εξαγοράσουμε με αίμα τη μεγάλη τιμή να ζούμε μεταπολεμικά εμείς και οι άλλοι λαοί της
υδρογείου κάτω από το καθεστώς της μονοπωλιακής χρηματιστικής εκμετάλλευσής τους.(Η
υπογράμμιση δική μου. Β.Σ.) Θα ’ρθουνε για να μας ρίξουνε βορά στην πολεμική μηχανή του
Χίτλερ. Θα ’ρθουνε για να μας προσφέρουν αντί για τον αργό θάνατο από την πείνα το
γρήγορο και μαρτυρικό του μετώπου. Γι’ αυτό θα ’ρθουνε.

Ευτυχώς ο τόπος αυτός έχει αρκετά δείγματα των φιλικών διαθέσεων των αγγλοσαξόνων
απέναντί του και από τον περασμένο πόλεμο. Στα 1916 οι κύριοι αυτοί εξαναγκάσανε με τη
βία τον ίδιο αυτό λαό, που ’θελε να μείνει ουδέτερος, να μπει μέσα στη φωτιά του πολέμου
διασπώντας την κρατική του ενότητα και εξαποστείλανε αυτοί οι σημερινοί σύμμαχοι της
θερμιδωριανής σοβιετικής γραφειοκρατίας τους εργάτες και τους αγρότες χιλιάδες
χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους, στις απέραντες πεδιάδες της Ουκρανίας για να
χτυπήσουν τη νικηφόρα επανάσταση του ρωσικού προλεταριάτου. Τους ξέρουμε καλά, ας
μη γελιούνται.
Σαν έρθουνε οι αγγλοαμερικάνοι θα ’ρθουνε για να βοηθήσουν τη σύμμαχή τους ελληνική
μπουρζουαζία, που τόσο πολύτιμες υπηρεσίες τους πρόσφερε στη σημερινή σύγκρουση, να
ξαναπάρει στα χέρια της την κρατική εξουσία για να επιδοθούν ύστερα μαζί της στην
εκμετάλλευση των εργαζομένων μαζών της χώρας συντροφικά.
Σαν έρθουνε θα ’ρθουνε για να μας φέρουνε το Γεώργιο Γκλύξμπουργκ, τον έμπιστο αυτό
των μεγαλοτραπεζιτών του Σίτυ, για να μας δώσουν και άλλη μια φορά την ευκαιρία να
δοκιμάσουμε τις λαμπρές ελευθερίες του καθεστώτος του.
Σαν έρθουνε θα ’ρθουνε για να αντικαταστήσουν τον ένα ζυγό με τον άλλο. Να γιατί θα
’ρθουνε.
Οι μεγάλες μάζες των εκμεταλλευομένων της χώρας μας δεν έχουν να περιμένουν τίποτα
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από τους αγγλοσάξονες. Μόνο νέες συμφορές και νέα δεσμά. Τους κινδύνους που γεννάει
μια μελλοντική απόβασή τους πρέπει να τους αντιμετωπίσουν δραστήρια και ενεργητικά.
Με σύντονη κινητοποίηση να εμποδίσουν και να ματαιώσουν κάθε απόπειρα εγκαθίδρυσης
της λαομίσητης διχτατορίας του Γκλύξμπουργκ, προσφεύγοντας και στις πιο
αποτελεσματικές μορφές ταξικής πάλης.
Και όπως σήμερα στρέφονται ενάντια στη φασιστική καταπίεση και την καπιταλιστική
εκμετάλλευση και καθημερινά ολοένα και περισσότερο ξεκαθαρίζουν πως η μόνη
πραγματική σωτηρία και διέξοδος βρίσκεται στη δημιουργία του δικού τους ταξικού
μετώπου και στην πραγματοποίηση της συνεργασίας με τη μάζα των στρατευμένων
Γερμανών και Ιταλών προλεταρίων και αγροτών για το γκρέμισμα του καπιταλισμού και την
ίδρυση των Ενωμένων Σοσιαλιστικών Πολιτειών της Ευρώπης, έτσι και αύριο στην
προσπάθεια των αγγλοαμερικάνων και της συμμάχου τους ελληνικής μπουρζουαζίας να
τους επιστρατέψουν και να τους στείλουν να μακελοκοπούν στα διάφορα μέτωπα θα
πρέπει να αρνηθούν να πολεμήσουν για τους σκοπούς του ιμπεριαλισμού και να
συναδελφωθούν με τους στρατιώτες των αξονικών και αγγλοσαξονικών δυνάμεων πάνω
στη βάση της κοινής πάλης για την ειρήνη, την επανάσταση και το σοσιαλισμό.
(«ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΣ», Όργανο της Κ.Ε. της ΕΟΚΔΕ / 4η Διεθνής, φύλλο 2, (Νέα Περίοδος),
Γενάρης 1943, σελίδες 25-28 της ανατύπωσης της «Π.Β.», Αθήνα 1986).
Από το βιβλίο του Βαγγέλη Σακκάτου
«ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ο θεμελιωτής του Μαρξισμού στην Ελλάδα
ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΣ
Εκδόσεις «ΔΡΟΜΩΝ»
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